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روابط عمومی 
و مسئولیت اجتماعی

بسیاری از کارکردها و وظایف روابط عمومی ها از جمله اطالع 
رسانی، تبلیغات، ارتباطات، ایجاد رضایت و مواردی از این دست تابع 
شرایط و محیط اجتماعی است که در آن فعالیت می کنند. حال اگر 
سیاست حاکم بر سازمان مبتنی بر طرح عملکرد سازمان و مدیران 
آن باشد چنین روابط عمومی ای به یک عامل ارتباطی غیر موثر در 
رابطه بین سازمان و جامعه تبدیل می شود که تنها وظیفه خود را حفظ 
منافع سازمانی و عدم توجه به در خواستهای درون-برون سازمانی 
می داند و هیچ مسئولیت اجتماعی در قبال رخدادهای اجتماعی 
مثل سیل، زلزله، خشکسالی، آلودگی های محیط زیست، آسیبهای 
اجتماعی، اعتیاد، بزهکاری و مواردی از این قبیل که در جامعه اتفاق 
می افتد، برعهده نمی گیرد. ال اگر از نظر اجتماعی مسئول بودن را 
این بدانیم که افراد و سازمان ها با اخالق و با حساسیت نسبت به 
مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند؛ بدون شک اهتمام 
به این مسئولیت در هر زمینه راه را برای کاهش مشکالت فرهنگی 
و اجتماعی، افزایش سرمایه مشارکت اجتماعی و پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی و جرایم فراهم می کند. بنابر این روابط عمومی ها 
جدای از وظایف و مسئولیت های جاری خود الزم است مشارکت 
فعالی در مقابله با چنین رخدادهایی را داشته باشند و از این طریق 
موجبات تصویر مثبت و شهرت سازمانی را در نزد افکارعمومی فراهم 
آورند چرا که اگر سازمان ها تعهد اخالقی و پاسخگویی به مخاطبان 
را در برنامه هایشان قرار دهند این امر به به تحقق مسئولیت اجتماعی 
می انجامد.  لذا مدیریت ارتباط بین سازمان و مخاطب امری است که 
روابط عمومی ها باید به خوبی انجام دهد. در واقع این روابط عمومی 
است که می بایست به بازخوانی در محتوا و شکل  پیامهای سازمانی 
دست زند و بر حسب مخاطب شناسی سازمان خویش نسبت به 
تدوین و ساخت پیام اقدام کند و خود عاملی برای تغییر در نگرش، 
عقیده و رفتار در سطح درون سازمانی و برون سازمانی باشد. که این 
مهم عالوه بر افزایش مسئولیت اجتماعی به اعتمادسازی در جامعه 
هدف منجر می شود.  از این منظر روابط عمومی با رویکرد مسئولیت 
اجتماعی فقط خود را در مقابل سازمان و مدیریت آن متعهد نمی بیند 
بلکه ضمن مدنظر قرار دادن مسایل انسانی و توسعه انسان مدار؛  
خود را در مقابل حقوق و درخواس��ت های عموم مخاطبان درون 
-برون سازمانی ملزم و پایبند میداند و چنانچه وظایف و عملکرد 
سازمان موجب تضییع حقوق شهروندی - سازمانی، تخریب زیست 
محیطی، تهدید سالمت، گسترش آسیبهای اجتماعی و مسایلی 
از این قبیل ش��ود، به ایفای مسئولیت و تکالیف ذاتی خود در این 
زمینه و پاسخگویی به افکار عمومی می پردازند. بعبارتی از منظر 
مسئولیت اجتماعی، کارگزاران روابط عمومی همواره در کنار تولید، 
توزیع و نشر اطالعات و دیگر فعالیت های ارتباطی هم به سازمان و 
نظام مدیریتی حاکم بر آن پاسخگو هستند و هم  به مراجعان، بهره 
مندان و ذینفعان سازمان.  چرا که می دانند سازمانها و جوامع انسانی 
نیازمند جلب اعتماد و رضایت، تقویت ارتباطات انسانی، مشارکت 
مردمی، پاسخگویی به افکار عمومی، تقویت احساس تعلق و هویت، 
همبستگی و انسجام اجتماعی و احترام به توانمندی های انسانی و 
مسایلی از این قبیل هستند که تحقق این امر جز از طریق توجه و 

تأکید به مسئولیت اجتماعی روابط عمومی ها امکانپذیر نیست.

ب�ه مناس�بت اربعین رحلت آیت اله هاش�می رفس�نجانی، 
بخشی از سخنان ایشان در اجتماع مردم یزد که در آذر ماه 71 
به عنوان رئیس جمهور به یزد سفر کرده بود آورده شده است.

بنده از مدت ها اس��ت که به خاطر اظهار تش��کر از شما قصد مسافرت 
به اینجا و حضور در میان اجتماع ش��ما را داش��ته ام متأسفانه این سفر به 
تأخیر افتاد و ش��اید یکی از ادله تأخیر احساس خودمانی بودن است که ما 
تا حدودی خودمان را اگر شما بپذیرید از این شهر و این مردم می دانیم ما 
جدمان یزدی بوده و افتخارمان این اس��ت که منتصب به مردم یزد باشیم 
در این ش��هر در این استان در این منطقه همه سوابق و تاریخ مثبت است 

و اس��تان یزد همیشه برای ایران پش��تیبان بوده و هیچ وقت در تاریخ این 
استان مردم این استان باری بر دوش سایر مردم کشور نبوده اند با اینکه از 
لحاظ شرایط طبیعی از لحاظ شرایط جّوی و جغرافیایی استان از محرومیت 
ها و مشکالت فراوانی برخوردار است اما سخت کوشی، تالش، استقامت و 
بردباری مردم وضع را در این منطقه همیشه مثبت و قابل ستایش درست 
کرده در این اس��تان همه چیز آنهائی که ارزش و آنهائی که در محاسبات 
معنوی و مادی فرهنگی و اقتصادی شاخص های مثبت به حساب می آید 
در استان یزد معموال مثبت بوده و امروز هم مثبت است. ریشه همه مسائل 

شاید در انسانهاست و نه شاید مطمئنا.

ما جدمان یزدی بوده است
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رسانه و مسئولیت پذیری

آمارهای طالق عاطفی پنهان هست

     چرا شما همیشه پیاده راه می روید؟ 
چرا ازمترو استفاده نمیکنید؟
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تعهد کاری مقوله ای است که از وقتی پا به عرصه اجتماع 
می گذاریم، مدام لزوم وجود و پایبندی به آن را شنیده ایم. همیشه 
همه افراد دیگران را ترغیب می کنند که تعهداتی برای خودشان 
داشته باشند و به تعهدات فردی و اجتماعی با پایبندی خود، 
احترام بگذارند. تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر وابسته بیانگر 
نیرویی اس��ت که فرد را ملزم می کند در س��ازمان بماند و با 
تعلق خاطر جهت تحقق اهداف سازمان کار کند؛ یعنی تعهد 
سازمانی با یک سری رفتارهای مولد همراه است. فردی که 
تعهد سازمانی باالیی دارد در سازمان باقی می ماند، اهداف آن 
را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تالش زیاد و 

حتی ایثار و فداکاری نشان می دهد.
اگر می خواهید فرد متعهدی باشید، باید بدانید چه توانایی هایی 
دارید تا نسبت به آنها خود را ملزم به انجام کارهایی کنید. این 
قدری ساده اس��ت، ولی اگر بخواهید تعهد کاری دیگران را 
بسنجید و تقویت کنید، کمی سخت می شود، چون باید نسبت 

به فرد دیگری این آگاهی را پیدا کنید.

وقتی مأموریت و کارهای یک نفر منطبق با توانایی های 
او باشد، خیلی راحت و با قدرت امورات را به سرانجام مطلوب 
می رس��اند. ولی وقتی توانایی انجام کاری وجود نداشته باشد 
یا اینکه خصوصیات ش��خصی فرد همخوانی خوبی با این 
مأموریت ها نداشته باشد، نباید برآورده شدن مطلوب انتظارات 

را از وی در نظر داشته باشید.
حال از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدم ها و سازمان ها 
می بایست با اخالق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، 
فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تالش برای برقراری مسئولیت 
اجتماعی، به افراد، سازمان ها و دولت کمک می کند تاثیری 

مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند.
به طور کلي، مسئولیت اجتماعي، تعهد تصمیم گیران براي 
اقداماتي است که عالوه بر تأمین منافع خود، موجبات بهبود رفاه 
جامعه را نیز فراهم مي آورد. در این تعریف، چندین عنصر وجود 
دارد: اوالً، مسئولیت اجتماعي، یک تعهد است که مؤسسات 
باید در قبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، مؤسسات مسئولند از آلوده 

کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامي، بي 
توجهي به تأمین نیازهاي خود و تولید کردن محصوالت زیان 
آور که به سالمت جامعه لطمه مي زنند، بپرهیزند و سرانجام، 
سازمان ها باید با اختصاص منابع مالي و با اقداماتي از قبیل: 
کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگي و بهبود کیفیت 

زندگي، در بهبود رفاه اجتماعي بکوشند.
البته باید در نظر داشت ترس از تعهد، ترس از مسئولیت 
است، ترس از بایدها و نبایدهاست، ترس از تکالیفي است که 
فرد، آن ها را بر دوش مي گیرد، افرادي که آمادگي پاسخ گویي 
و مسئولیت پذیري ندارند، تمرین نکرده اند یا تا این لحظه از 
زندگي شان، راهي بر خالف مسیر تعهدات پیش رویشان را 
طي مي کرده اند، همیشه مسیر سخت و ناپیمودني مي بینند. 
این افراد گمان مي کنند تعهد به معناي محدودیت و سلب 
آزادي است، در حالي که تعهد، در چارچوب قرار گرفتن است و 
مانعي براي آزادي افراد نیست بلکه موجب پیشرفت در زندگي 

است.

سهیل شریعتمداری چرایی تعهد و مسئولیت
فعال اجتماعی فرهنگی
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در هر مقطع زمانی و شاید بهتر است بگوییم در هر فصلی از زندگی 
با توجه به پارامترهایی از جمله سن ، جنسیت ، تحصیالت ، شغل ،نوع 
دی��ن و تکالیف آن ، فرهنگ ، ش��رایط اقتصادی ، جایگاه اجتماعی و 
... هر فرد مسئولیت هایی در مقابل خود ،اعضای خانواده و جامعه ای 
که در آن زندگی می کند دارد که ضمن یادگیری و انجام آن بایستی 
از آزمون های مربوط به هر مقطع نمره  قابل قبولی را کسب نماید . 
در تاریخ و ادبیات ایران به عنوان منبعی غنی از آموزه ها و پندها در 
مورد مس��ئولیت و شرایط پذیرش آن حکایت های زیادی را می توان 
بیان کرد که برخی در حافظه تاریخی افراد سینه به سینه نقل شده و 

بعضی بعنوان ضرب المثل در بین مردم رایج می باشد. 
در کتاب آسمانی ما قرآن که به نوعی دستورالعملی برای مسلمانان 
در ابعاد گوناگون ش��ناخته می شود در س��وره ها ی مختلفی در مورد 
مس��ئولیت ،وظیفه ، تکلیف ،تعهد و حق و چارچوبهای آن آیاتی نازل 
گردیده است همچنین در سیره ائمه اطهار که به خوبی نگریسته شود 
ابعاد مختلف مسئولیت پذیری از نگاه اسالم را می توان مشاهده کرد 

که چراغ راهی است برای روندگان طریق معرفت. 
اکث��ر افراد مس��ئولیت پذی��ری را از دوران کودکی به نوعی تجربه 
م��ی کنند و می آموزن��د و خانواده به عنوان اولی��ن حلقه ای که فرد 
با آن روبروس��ت با واگذاری مس��ئولیتهای کوچک به فراخور فرزندان 
س��عی می نماید آنها را برای ف��ردای جامعه به نوعی در ابعاد مختلف 
اجتماعی ، اقتصادی ، عاطفی ، تصمیم سازی و تصمیم گیری آموزش 
داده و آماده سازد .درست است که شاید گاه مسئولیتها کوچک به نظر 
آین��د لیکن واگذاری و انجام درس��ت و صحیح آنها باعث می گردد تا 
به نوعی روحیه اس��تقالل ،اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در فرد 

تقویت شود . 
در راس��تای همین روند مراکز آموزشی در سطوح مختلف نیز سعی 
می نمایند در قالب مطالب آموزشی به نوعی روحیه مسئولیت پذیری 
و خالقیت را به دانش آموزان ،دانش��جویان در کنار یادگیری عناوین 
رسمی مختلف درس��ی بیاموزند و با واگذاری مسئولیت هایی از قبیل 
نماینده کالس ،ش��ورای مدرسه ،تشکل های دانشجویی و امثالهم به 

نوعی مسئولیت ها و جامعه پذیری افراد را گوشزد نمایند. 
رس��انه ها به عنوان آین��ه هایی که در برابر اف��راد جامعه از طیف 
ها و دس��ته بندی های مختلف قرار می گیرند ابزاری هس��تند که به 
نوعی دایره مس��ئولیت شناسی ، مسئولیت پذیری و مطلوبیت سنجی 
انجام مس��ئولیت افراد جامعه را درجایگاه حقیقی و حقوقی در دس��تور 
کار خویش دارند و همه روزه ش��اهد آن هستیم که به نوعی به جهت 

ماهیت و ماموریتی که دارند در حال پرداختن به این مساله هستند 
نقش رس��انه ها بعنوان یک آگاهی دهنده تاثیر گذار بر افراد جامعه 
این است تا با الگو سازی مفاهیمی را در راستای بر شمردن مسئولیت 
ها ،ش��ناخت درست آنها ،دایره و وسعت عملکرد ، نحوه صحیح انجام 
و چگونگ��ی ارزیاب��ی آنها را به افراد به فراخ��ور و مقتضیات و جایگاه 

اجتماعی آنها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم یادآور شوند. 
امروزه با توجه به رش��د تکنولوژی و به نوعی محقق ش��دن نظریه 
دهکده جهانی کوچکترین اظهار نظر یا رفتار یک فردی که مسئولیتی 
را پذیرفته است بیشتر زیر ذره بین رسانه ها و افراد جامعه قرار دارد و 
دیروز و امروز افراد به مدد رس��انه درست یا غلط شخم می خورد و در 

پیش چشم اذهان عمومی قرار می گیرد . 
رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی با تولیدات رسانه ای خود 
سعی دارند به نوعی افراد مسئولیت پذیر در حوزه های مختلف سیاسی 
، اقتص��ادی ، دینی ، اجتماعی ،فرهنگی در مورد کارها و مس��ئولیت 
های��ی ک��ه پذیرفته اند یا خواهند پذیرفت خود را زیر ذره بین رس��انه 
حس کند و پاسخگویی که رکن جدایی ناپذیر پذیرش مسئولیت است 

را مد نظر داشته باشد. 
ش��کل دهنده افکار و باور عمومی افراد جامعه رس��انه ها هستند و 
ی��ک پل ارتباطی بین ،پذیرنده مس��ئولیت و به نوعی مردم به عنوان 
واگذار کنندگان مس��تقیم یا غیر مستقیم مسئولیت به افراد تا با شفاف 
س��ازی آنچه که از افراد انتظار می رود و آنچ��ه به انجام آن مبادرت 

ورزیدند ارزیابی درستی صورت بگیرد. 
پذیرندگان مسئولیت نیز بایستی این مهم رادر نظر داشته باشند که 
دارای بلوغ ، شایستگی ،درک درست ، صالحیت الزم علمی و عملی 
الزم و مقبولیت مس��ئولیتی را که می پذیرند باش��ند. طبیعی است هر 
مس��ئولیت دارای شرح وظایفی است و هر چه دایره مسئولیت بزرگتر 
و وسیعتر، حساسیت های مربوط به آن نیز بیشتر است که بایستی در 
قبول یا واگذاری آن دقت الزم به خرج داده شود گاه پذیرش اشتباهی 
یک مس��ئولیت که خود خواس��ته یا ناخواس��ته بر عهده یک شخص 
گذاشته می شود می تواند تبعات زیانبار زیادی را به همراه داشته باشد 
و پذیرندگان مس��ئولیت نیز بایستی این نکته را همیشه مد نظر داشته 
باش��ند که رسانه ها به عنوان همیش��ه بیداران جامعه پیوسته در حال 
رصد فعالیتها و اقدامات آنها هستند و هر آنچه را که چشم تیز بین آنها 
می بیند را در چارچوب مسئولیت ها و وظایف رسانه ای خود و قوانین 
مربوطه صادقانه با مخاطبین به اشتراک می گذارند واین افکار عمومی 

است که ارزیابی و قضاوت الزم را خواهد داشت / 

مدیران مسئولیت پذیر سالم!

فضای فعالی��ت و کار باید به گونه ای طرح 
ریزی ش��ود که تنها افراد مس��ئولیت پذیر بتوانند به موقعیت های 
باالی مدیریتی دسترس��ی داشته باشند زیرا مدیرانی که مسئولیت 
گزینی را با مس��ئولیت پذیری اش��تباه بگیرند اهداف ارزش��مند را 

سرنگون می کنند.
نم��ی دانم ها و نمی توانم های زی��ادی گاهی بر میز مدیریت 
همراه با دالیل متعدد و از نگاه های مختلف خیمه می زند اما دیده 
شدن، ماندن و مطرح بودن نمی گذارد تا عنصر سازنده ای  چون 
تمرین می کنم و یاد می گیرم ظهور و بروز پیدا کند.یکی از پدیده 
هایی که بر ضعف در مدیریت دامن می زند، سیاست زدگی مدیران 
است  در حالی که  معیار شایستگی باید چیزی واالتر از مشخصات 

ظاهری و گرایش سیاسی و فکری در جامعه  باشد.
مسئولیت پذیری ویژگی  است که از یک تصمیم سرنوشت ساز 
در برهه ای از زندگی انس��ان نش��ات می گیرد و افراد تحت تاثیر 
عوام��ل گوناگون تربیتی، اجتماعی و تمرینی مس��ئولیت پذیر می 
ش��وند و اما  مدیران مسئولیت پذیر خود می دانند که جامعه ما به 
کارآمدی نیاز دارد نه کارسازی و کمک از برجسته سازی و بزرگ 
نمایی و فعالیت هایی که تنها برمبنای احساس افراد تاثیر بگذارد، 
نمی تواند فرضیه ساز موفقیت آن ها و حوزه تحت مدیریت باشد.

مدیر مس��ئولیت پذیر روشن بینی، مهارت و هوش خود را برای 
اجرای تصمیم های درس��ت در کنار یکدیگر قرار می دهد و هرگز 
نمی خواهد از س��اخته های دیگران بهره برداری یک طرفه  و ُپل 

عبور داشته باشد.
مدیر توانمند خود را می سازد و عملکردش را بر مبنای مسئولیت 
خود نه پیش س��اخته های دیگران اس��توار می کند.خرد جمعی و 
فعالیت تیمی از ویژگی های دیگر مدیران با مسئولیت است،آن ها 
با قرار دادن احترام، عدالت، شایسته ساالری و توانمندی تخصصی 
از همفک��ری با دیگران کمک گرفته و حق اش��تباه را از خود می 

گیرند.
مدیران مسئولیت پذیر به نتایج کوتاه مدت و رزومه سازی فکر 
نم��ی کنند، بلکه عملکردی را دنب��ال می کنند که مبنی بر برنامه 
ریزی و نتایج بلند باش��د.آن ها همواره پاسخگو و مسئول اقدامات 
خود هستند و با صداقت سعی می کنند دستورالعمل و رفتارهای آن 

ها در عملکرد مبتنی بر عدالت و انصاف تبلورپیدا کند.
مس��ئولیت پذیری فرآیندی اس��ت که وج��دان را برای فعالیت 
سازنده بیدار می کند و از بهره مندی یک طرفه عملکرد زیردستان 

به نفع خود فاصله می دهد.
دان��ش، تجربه، اخالق و عملگرایی س��رمایه ه��ای یک مدیر 
مسئولیت پذیر هستند و فعالیت سازنده بدون حذف هر کدام از این 
موارد و تنها خود را  مدیر برنامه ساز معرفی کردن امکان پذیر نمی 
باشد زیرا مس��ئولیت مدیران و فراهم آوردن زمینه خود شکوفایی 

تیمی در جریان کار می تواند خطای کمتری را ممکن سازد.
بزرگترین شکس��ت و فاصله گرفتن از مسئولیت پذیری زمانی 
صورت می کیرد که مدیری قبل از ساخته شدن برای خواسته های 
درونی مسئولیتی را پذیرفته و بار آن را بر شانه های سازمان تحت 
نظر خود واگذر کند و تنها به تماشای نتایج در قاب دوربین بنشیند.

وجدان کاری عنصری اس��ت که حقیقت آن باید از درون افراد 
ب��ه جوش و خ��روش در بیاید و تظاهر به آن کارآمدی را به همراه 
نخواهد داش��ت، پوشیدن لباس ش��بیه مدیران موفق، تقلید لبخند 
و بازیگ��ری در برخورده��ا  نه تنها پیش��رفت و موفقیت به همراه 
نخواهد داشت بلکه عالوه بر بروز توهم شخصی ،کارشناس پذیری 

و تصمیم سریع و صحیح را در خود حل می کند.
وجدان کاری و مس��ئولیت پذی��ری زمانی می تواند در مدیریت 
تجلی پیدا کند که مشارکت فکری کارکنان و تداوم یادگیری مدیر 
با یکدیگر تلفیق ش��وند تا ش��تاب در تصمیم گیری ها به حداقل 

برسد.
صب��ر و انتقاد پذیری باید بخش��ی از ویژگی های ذاتی مدیران 
باشد تا فرصتی برای ارائه دیدگاه ها و نقدهای سازنده بدون آشفته 
س��ازی فراهم آید  و مدیر و مجموعه تحت مدیریت آن بتوانند با 
ارزیابی دوره ای مس��یرهای اشتباه را شناخته و راهبردهای کارآمد  

را بر تجربه ها و آموخته های کارساز استوار کنند.

فاطمه شریفییادداشت

رسانه و مسئولیت پذیری

حمید رضا عمادی 
 کارشناس ارشد ارتباطات 
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یادداشت

 1.ش��کی نیس��ت که همزم��ان با ش��روع بکار 
دولت تدبیر،فضای آزادی بیش��تری در اختیار رسانه 
ها قرارگرفته اس��ت اما اینکه این رس��انه ها چقدر 
توانس��ته اند از این آزادی در راس��تای نقد و توسعه 

قدم بردارند هزاران سوال و شک و جود دارد.
دنیای ارتباطات و اینترنت فضای تعاملی مناسبی 
را در اختیار رس��انه ها قرار داده است اما بدون شک 
به غیر از تخریب و نق در این دوره چیز خاصی دیده 
شده است؟ با کمال تأسف هنوز این رسانه ها از نظر 
کیفي داراي مشکالت و نارسایي هایي جدی هستند 

که باید تامل بیشتری روی آنها صورت بگیرد.
دوران چم��اق و دادگاه در دنی��ای مدرن امروزی 
دیگر چاره راه نیس��ت اما انگاره سازی و ایجاد یک 
فضای نامطلوب هم در همین دنیای مدرن توس��ط 

یک رسانه، تصویری مناسب نیست.
2.دولت معتقد اس��ت که طی چند س��ال گذشته 
مورد آم��اج تخریب منتقدانی قرارگرفته اس��ت که 
به ج��ای نقد،توهین و دروغگویی را درالویت کاری 
خود قرارداده اند،اما ش��واهد امر نشان می دهد که 
حضور یک تی��م غیرحرفه ای و بعضا سیاس��ی در 
پشت صحنه ماجرای رسانه ای قرارگرفته است که 
نه تنها به فضای مطلوب رسانه ای خدشه وارد می 
نماید بلکه یک جو ملتهب وبی اعتمادی هم در بین 

عموم جامعه نیز ایجاد نموده است.
3.چه باید کرد؟این سوالی است که بارها از سوی 
هوادارن و حتی خود دولت نیز آن را مطرح می کند.

اخالق گرایی و مسئولیت اجتماعی را چگونه می 
توان در بین رس��انه بسط و گسترش داد.این مسئله 
تنها راهکار و پاس��خی اس��ت که می ت��وان آینده 
خوشی را برای رس��انه ها در فضای مدرن امروزی 

تصور کرد.
4.از نظر اجتماعی مس��ئول ب��ودن یعنی آدمها و 
سازمان ها می بایست با اخالق و با حساسیت نسبت 
به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. 
ت��الش برای برق��راری مس��ئولیت اجتماعی، به 
اف��راد، س��ازمان ها و دولت کمک می کن��د تاثیری 
مثبت بر پیش��رفت، کار و جامعه داش��ته باش��ندبه 
طوریکه اخالقی و حرفه ای عمل کردن رس��انه ها 
و پرهیز از غلبه و س��لطه اهداف و منافع تجاری بر 

کار رسانه است.
حضور یک تیم متخص��ص با دیدگاههای حرفه 
ای با غلبه بر س��اختار کهنه رسانه ای که دراستان 
وجود دارد بدون ش��ک می تواند فضای با نش��اط و 
امی��دی را در جامعه فراهم نماید که با نقد س��ازنده 
ظرفیت ها و اس��تعدادهایی که در جامعه وجود دارد 

را شکوفا کند.
 ای��ن رویکرد هرچن��د در ن��گاه اول آرمانی،غیر 
واقع��ی و دور از س��اخت وسلس��له مرات��ب کنونی 
س��ازمان رسانه ای آنهم در یزد تصور می شود ولی 
واقعیت های اجتماعی در این حوزه نشان می دهد 

که گریزی از آن نیست. 

امیرترقی نژاد

مسئولیت اجتماعی 
و رسانه  

مدیرکل سیاس��ی وزارت کش��ور در نشس��تی با رؤسای انجمنهای 
زرتشتیان استان با اش��اره به اینکه اقلیتهای دینی برابر اصل 13 قانون 
اساسی به رسمیت شناخته شده اند، گفت: رئیس جمهوری و دولت تدبیر و 
امید تاکید فراوانی بر رعایت حقوق و آزادی های اساسی پیروان سایر ادیان 

و مذاهب دارند.
به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، نشست رؤسای انجمن های 
زرتشتیان استان با حضور »محمدامین رضازاده« مدیرکل سیاسی وزارت 
کشور، »محمدعلی طالبی« معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد 
و »اسفندیار اختیاری« نمایندۀ زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسالمی 

برگزار شد.
مدیرکل سیاس��ی وزارت کشور در این نشست با گرامی داشت یاد و 
خاطرۀ حضرت امام خمینی)ره( و ش��هدای انقالب با اش��اره به رسمیت 
شناخته شدن اقلیتهای دینی برابر اصل 13 قانون اساسی، بیان کرد: در 
نظام جمهوری اسالمی ایران همۀ مردم از حقوق مساوی برخوردار هستند.

»محمدامین رضازاده« با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر تالش برای 
رعایت حقوق همۀ ش��هروندان به عنوان ولی نعمتان تاکید دارند، گفت: 
در بیانیۀ سوم رئیس جمهوری نیز بر رعایت حقوق و آزادی های اساسی 

پیروان سایر ادیان و مذاهب تاکید شده است.
وی ادامه داد: اداره کل سیاسی وزارت کشور مسئولیت کمیسیون مادۀ 
10 احزاب و تشکلها و کمیسیون اقوام، فرق، ادیان و مذاهب را برعهده 
دارد و عضو ستاد حقوق بشر قوۀ قضائیه نیز می باشد که در واقع پیگیری 

مطالبات قانونی پیروان ادیان الهی را برعهده دارد.
رضازاده خاطرنشان کرد: ایرانیان همیشه با پیروان ادیان الهی رابطۀ 
دوس��تی خوبی داش��ته اند و این زندگی مسالمت آمیز همراه با تعامل از 

فرهنگ غنی ما نشات گرفته است.

زندگی مسالمت آمیز مسلمانان با زرتشتیان استان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این نشست با اشاره به 
زندگی مسالمت آمیز مسلمانان در استان یزد با پیروان سایر ادیان به ویژه 

زرتشتیان گفت: این رابطه و تعامل از گذشته تاکنون وجود داشته و متقابل 
بوده است.

»محمدعل��ی طالبی« بیان ک��رد: مردم یزد از دیرباز ش��اهد خدمات 
زرتشتیان استان در قالب فعالیتهای خیرّیه و موقوفات ازجمله مراکز درمانی 

و مدارس بوده اند.
طالبی ادامه داد: زرتشتیان استان در مراسمهای ملّی از جمله راهپیمائی 
22 بهمن و س��ایر مناسبتهای ملّی حضوری فعال و مؤثر داشته و دارند 
و نمونۀ آن برگزاری مراس��م دعاخوانی ب��رای مرحوم حضرت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی در آتشکدۀ یزد بود و این تعامالت موجب خنثی شدن 

شیطنت ها و توطئه های دشمنان شده است.
معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار در پایان سخنان خود 
خاطرنش��ان کرد: در دولت تدبیر و امید مجموعۀ مدیران استان سعی بر 
رعایت حقوق شهروندی و تامین حقوق اساسی همه شهروندان از جمله 

اقلیتهای مذهبی داشته اند.
گفتنی است در این نشست رؤسای انجمن زرتشتیان استان بر وحدت، 
تعامل، همکاری و همدلی تاکید کردند و مسائل و پیشنهادات خود را ارائه 

نمودند.

گ�روه گزارش- فخری معین الدی�ن: آمارهای طالق ما آمار 
واقعی و قانونی است و در استان یزد از هر 5/9 ازدواج، 1 مورد به طالق و 
در کشور از هر 4 مورد ازدواج، 1 مورد به طالق منجر می شود؛ ولی سوال 
این است که آمارهای طالق عاطفی ما کجا پیداست؟ پنهان بودن آمارهای 
طالق عاطفی موضوعی اس��ت کمتر به آن پرداخته شده است و دالیل 

متعددی برای آن ذکر می گردد.
کارشناس مسئول مراکز مشاوره بهزیستی یزد در این باره می گوید: یکی 
از عوامل نارضایتی زناشویی در مراکز صدای مشاور، ازدواج در سنین پایین 
است. در سنی که استاندارهای عاطفی و هیجانی هنوز شکل نگرفته است.

وی با اشاره به ازدواج های ناپخته برخی از جوانان می گوید: افراد جوان 
نسبت به ازدواج خوش بینی کاذب دارند بنابراین به دنبال آموزش ، مشاوره 

و کسب اطالعات الزم نمی روند.
کارشناس مراکز مش��اوره بهزیستی با بیان اینکه اکثر افراد خود را در 
زندگی زناشویی موفق می دانند معتقد است: وقتی سوال می کنیم اگر االن 
ازدواج کنید نمره ای که از نظر میزان خوش بینی و موفقیت خود در مقوله 
ازدواج می دهید چند است؟ عمدتاً پاسخ بین 50 تا 80 درصد است باالی 

70درصد جوانان می گویند ما خوشبخت هستیم.
وی آمادگی برای ازدواج ، پس��ندیدن، تطابق، تناسب، توافق، تفاهم و 
ظرفیت تطبیق را از مولفه های ازدواج موفق می داند و می گوید: منظور از 
آمادگی برای ازدواج صرفاً آمادگی های اقتصادی نیست  بلکه  بلوغ عاطفی 
، بلوغ اقتصادی ، بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی   و هویت را نیز باید در نظر 

گرفت چرا که ما در جامعه بعضا هویت دیررس داریم.
به عقدیه وی منطق و احس��اس را دو بال ازدواج اس��ت و بر این باور 
اس��ت: پایگاه اصلی ازدواج عاطفی است و کاًل منطق در مقابل نیازهای 

عاطفی – روانی انسان کم می آورد.

به عیده این روانشناس یکی از عوامل جدی خیانت های زناشویی؛ عدم 
ارضای نیازهای عاطفی در ازدواج است. چراکه تفاوت در بعضی از عادت ها 
در مسئله زناشویی مثل تفاوت در خواب ، انرژی ، تفاوت در درجه دمای بدن 

و تنظیم با دمای اتاق و... می تواند مسئله ساز باشد. 
وی با اشاره به اهمیت مسائل اعتقادی و نظام ارزشی در جامعه می گوید: 
تطابق داشتن در حوزه های بنیادی از جمله تطابق اقتصادی مهم هست و 
آنهایی که بدون در نظر گرفتن تطابق ها به دنبال تغییرات بنیادی در ازدواج 

هستند به بیراهه می روند.
دکتر دهقانیزاده در خصوص تناسب داشتن  در ازدواج می گوید:  تناسب 
داشتن به معنی نزدیک به هم بودن ، تناسب در سن ، ظاهر و زیبایی ، سبک 
و سیاق مالی است اما  امروزه ما به صراحت تمام نمی توانیم عنوان کنیم که 
سن دختر حتماً باید از سن پسر کمتر باشد بلکه ما سن فیزیولوژیک داریم 

لذا ازدواج های باالی 30 سال و زیر 18 سال باید ارزیابی شود.
وی می افزاید: در مورد مس��ائلی که تناس��ب وجود ندارد باید موافقت 
صورت پذیرد اما اگر این موافقت کردن ها اگر به مسائلی بنیادی برگردد می 

تواند مشکل ساز باشد.
دکتر دهقانیزاده تولد، شغل، ازدواج، مرگ را  چهار رویداد مهم در زندگی 
می داند و می گوید: توافق ها در ازدواج باید به گونه ای باشد  که خیلی از 

این چهار رویداد را تحت تأثیر قرار ندهد.    
وی در خصوص تفاهم داشتن در زندگی می گوید: منظور از تفاهم این 
است که ما نمی توانیم ازدواج 100 درصد موفق داشته باشیم و به نوعی 

کمال گرایی نوعی آسیب است. 
وی با اش��اره به ظرفیت تطبیق و تغییر هر یک از زوجین می افزاید: 
افرادی که ظرفیت این را دارند که همان طور که در خوش��ی ها کنار هم 

هستند در سختی ها هم کنار همسرشان بمانند در ازدواج موفق ترند. 

تاکید دولت تدبیر و امید بر رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی
مدیرکل سیاسی وزارت کشور مطرح کرد:

آمارهای طالق عاطفی پنهان هست
جلسه نشست مشترک اعضاء خانه مشارکت مردم و پیامگزاران سالمت ادارات با موضوع ازدواج سالم
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پنجره
 جواب س��والش را می دانست .توی چشمهایش 
خیره ش��د و جوابی داد که در دل تاریخ ثبت شد. 
)پیاده می روم تا پولی که قرار است به راننده مترو 
بدهم برای کودکان ایرانی مدرسه بسازم(. ولی آنجا 
ایران نبود ،هند بود، شاید این حرف کمی خنده دار 
به نظر می رسید.یک نفر مگر چقدر می تواند پول 
بلیت مترو را پسنداز کند تا در ایران ، کشوری که 

کشورش نیاکانش است  مدرسه بسازد.
)پیشتون دوسابایی جی مارکار( مرد نیک اندیشی 
که اصالتی ایرانی داش��ت . او در 18آبان1250 در 
خانواده ایی پارسی در بمبئی هند به دنیا آمد.کسی 
که بعد از گذشت 75سال  هنوز مردم زندگیشان را 
با صدای زنگ ساعتش تنظیم می کنند. کسی که 

قرار نیست نامش از حافظه مردم یزد پاک شود. 
او چ��ون به ایران عالقه داش��ت زبان فارس��ی را 
فراگرفت، کس��ی که به زبان گجراتی سخن می 
گفت ولی زبان انگلیس��ی را هم می دانست.روی 
آوردنش به بازرگانی باعث شد به ثروت هنگفتی 
دست پیدا کند وقتی که دراوج ثروت بود ، و زمانی 
که سفیر انجمن زرتشتیان بمبئی در ایران بود این 
ح��رف را زد)پیاده می روم تا پولی که قرار اس��ت 
به راننده مترو بده��م برای کودکان ایرانی در یزد 

مدرسه بسازم(
ما انس��ان ها تا چند سال از محل زندگی مان دور 
نش��ویم قدر آن را نمی دانیم.م��ن به عنوان یک 
ش��خص حقیقی هیچ وقت ح��س خوبی به یزد 
نداشتم ،کویری بودن گ گرم بودنش باعث شده 
بود که چشمهایم را به روی همه چیز ببندم و هیچ 
چیز را نبینم .  ش��اید این موضوع ریشه در زندگی 
مداوم  در کویری داش��ته باشد.  چون  این مسئله 
فقط مسئله من نیست عده ی زیادی از مردم یزد 
هستند که همین عقیده را دارند. وقتی در مورد کلمه 
یزد سوال کنیم اکثرا همین جواب را می دهند) یزد 
که جایی نداره. نه پارکی نه فضای س��بزی .وسط 
این کویر گیر افتادیم. این خارجی هایی که میان 
یزد واس��ه چی میان ، یزد ک��ه جایی برای دیدن 
نداره( ما یزدی ها چون همیشه وسط کویر زندگی 
کرده ایم  زیبا بودن را به درخت و فضای س��بز و 
پارک می بینیم و شاید قابل قبول باشد وقتی کسی 
در یکی از گرم ترین مناطق ایران زندگی کند دلش 
سبزه و درخت می خواهد ، دلش گیالن مازندران و 
گلستان می خواهد. دلش دریا میخواهد، دلش یک 
رودخانه پر از آب سرد می خواهد که کفش هایش 
را بیرون بیاورد و پاهایش را داخل آب بگذارد، همه 
ی اینها جای خود را دارد ولی مسئله اینجاست که 
ما چرا نباید زیبایی های شهر خودمان را ببینیم. من 
بعد از دوسال دوری تصمیم گرفتم شهرم را بیشتر 
ببینیم ، بهتر ببینم، با اسم یزد مهربان تر باشم. این 

تصمیم باعث شد کنجکاو تر باشم .
من طی این سه چهار سال هفته ایی چندبار از کنار 
درب ورودی پرورشگاه مارکار بی تفاوت گذشتم و 
نمیدانم چرا هیچ وقت عالقه ای به دیدنش نداشتم 
.درب پشتی پرورشگاه اکثر اوقات باز بود و وقتی از 
توی کوچه رد می شدم دیوار های آجریش را می 
دیدم .همین چن��د ماه پیش بود که خیلی اتفاقی 
دل را به دریا زدم و وارد پرورش��گاه ش��دم . شاید 
همیشه این ترس را داشتم که اگر وارد بشوم یک 
نفر آنجاست که از ورودم جلو گیری میکند و این 
غرور باعث شده بود که حتی زحمت وارد شدن را 
به خودم ندهم. در نیمه باز بود و با همان ترسی که 
از قبل داشتم وارد شدم  مثل کسی که منتظر باشد 
یک صدای نخراشیده ایی داد بزند آقا اینجا چکار 
م��ی کنی بیا برو بیرون ولی هیچ کس نبود و من 
حیرت زده فقط به در و دیوار نگاه می کردم و باورم 
نمی شد که اصالاینجا یزد باشد دیوار های آجری 
که قسمت باالیی آن با آجرنقشهای زیبایی را خلق 
کرده بودند .دو ساختمان آجری بزرگ موازی که 
با دو راهرو مسقف با یک دیگر در ارتباط بودند دو 
راهرو با س��تون هایی گرد آجری و جالب بود که 
آجر ها  حالت نیم دایره ایی داشتند وقتی نشستم و 
دقت کردم متوجه شدم که آجر ها احتماال نیم دایره 
نبودند و آجر ها را با تیشه گرد کرده بودن و روی 

آن را سابیده بودند تا به حالت نیم دایره در آمده بود 
راه رویی که با سقف های گنبدی پشت سرهم و 
ستون های دایره ایی ، هر دوراه رو چند پله ایی با 
زمین فاصله داشت.دوسال پیش که محمود دولت 
آبادی به یزد سفر کرده بود دقیقا روی یک از این 
راه رو ه��ا با دوس��تدارن یزدیش عکس یادگاری 
گرفت و ش��اید یکی از دالئلی که من دوسداشتم 
پرورشگاه مارکار را ببینم همین اتفاق بود با خودم 
گفتم حتما باید جای قشنگی باشد که دولت آبادی 
این همه راه را آمده و  به س��راغ پرورشگاه مارکار 

رفته است.
پرورش��گاه مارکار تنها بخشی از مجموعه مارکار 
است که قبل از آن در سال 1301با 20نفر کودکی 
که از روستا برای تحصیل به یزد آمده بودند شروع 
ب��ه کار کرد و تا س��ال 1306 که) میرزا س��روش 
لهراسب(  سمت ریاست را بر عهده کرفت چندین 
نفر ریاست را بر عهده گرفتند و دست به دست به 
میرزا سروش رسید که هم اکنون نیز کتاب خانه ایی 
در پرورشگاه به نام اوست. پرورشگاه اول در خانه 
اجاره ایی) ارباب رستم شاه جهان( بود که بعدها به 
خانه شیرازی ها منتقل شد ، تنها دلیل توسعه ی 
آن افزایش جمعیت بود که خانه کوچک اجاره ای 
جوابگوی آن نبود. پس از آن مارکار اقدام به خرید 
صدهزار متر زمین با قیمتی هنگفت کرد و در آن 
زمین در بهمن سال 1306 اولین دبستان دخترانه 
و پسرانه را ساخت  که تعداد دانش آموزانش به 70 
نفر می رس��ید . این اولین گام برای با سواد کردن 
کودکان یزدی بود . س��پس در سال 1312 اولین 
دبیرستان پسرانه و دخترانه را احداث کرد. پرورشگاه 
مارکار برخالف تفکرات مردم خوابگاه شبانه روزی 
برای اس��کان دانش آموزان بی بزاعتی بود که از 
روستا ها و اطراف شهر به یزد مهاجرت میکردند. 
در همان س��ال مجموعه ساختمانی توسط )برزو 
س��هراب آقا(طراحی شد که طی یک سال و نیم  
زحمات ش��بانه روزی دقیقا در سال افتتاح آرامگاه 
فردوسی با حضور ش��خص خود مارکار که برای 
دومین بار پس از سال 1301 به ایران آمد.او با بنایی 
روبه رو ش��د آبرومند دارای دو دستگاه ساختمان 
یکی در جلو که دارای 18 اتاق و یک سالن بزرگ 
برای دبیرس��تان و دبستان پسرانه با ظرفیت 800 
دانش آموز و دیگری عمارت پرورش��گاه دارای 3 
س��الن خواب و 9 اتاق مخطلف و یک زیر زمین 
جهت ایجاد کارگاه های آموزشی که اوایل کارگاه 
قال��ی بافی زیلو بافی و غیره جهت این که دانش 
آموختگان بجز تحصیل کاری هنری نیز به اندوخته 
هاشان اضافه کنند.همان زمان قرار بر این شد که 
هر کدام از دانش آموزان که برای ادامه تحصیل در 
دانشگاه دولتی پذیرفته شود همه ی هزینه هایش 
توسط پرورشگاه و مجموعه تقبل شود. مجموعه 
ایی که تا آخرین لحظه به فکر دانش آموزانش بود 
. عالوه بر همه ی این ها پرورشگاه دارای آب انبار 
و یک حمام کوچک عمومی نیز می باشد که این 
حمام با همه ی کوچک بودنش از ظرافت و دقت 

معماری زیبایی برخوردار است.
مارکار در ایران کارش را با مدرس��ه و پرورش��گاه 
تمام نکرد او هم زمان با س��اخت میدان فردوسی 
تهران قول ساخت برج ساعت را به نام شاعر بزرگ 
ایران زمین داد این ساعت با نام گاه نمای فردوسی 
در سال 1321 در میدانی که روبه روی آموزشگاه 
مارکار قرار دارد س��اخته شد در صورتی که امروزه 
میدان را به اسم س��ازنده ساعت می شناسند. در 
همان س��الها یک زمینی را نی��ز وقف کرد که به 

پارک مارکار در خیابان مدرس تبدیل شده است.
این مرد نیک اندی��ش با تمام خدماتی که برای 
شهرمان و کشورمان به همراه  داشت است چاره 
ایی جز رفتن نداش��ت او در مهر ماه 1344 همه 
این ها را برای ما به یادگار گذاشت تا این که نسل 
های بعدی با شنیدن اسمش کاله از سر بردارند 
و به یک شخص قابل احترام تبدیل شود مردی 
آفتاب س��وخته و الغر با سیبیل سفید باریک و 
کاله مش��کی که لبخندش هیچ وقت از یادمان 

نمی رود.

آشنایی یا بهتر بگویم سابقه دوستی ما بر می گشت 
به نیم��ه اول دهه 70 و محوریت مباحث ما را دغدغه 
های تشکیل می داد که هر جوان آرمان خواه مذهبی 
می تواند در ذهن خود داشته باشد.گذر زمان و ازدواج و 
اشتغال نتوانست شکافی بین ما ایجاد کند و همچنان 
ارتباطات دو سویه وجود داشت تا اینکه نوبت به برگزاری 
انتخابات سومین دوره شوراهای شهر و روستا رسید و او 
خود را شایسته حضور در شورا دید. طبیعی بود که توقع 
داشته باشد ما هم به سهم خود برای او تبلیغ کنیم و البته 

چنین نیز کردیم.
دست بر قضا طول مدت شورای های شهر و روستا 
سوم بر خالف دیگر دوره ها )بنا به دالیلی که موضوع 
این نوشتار نیست( دو سال تمدید شد و در مجموع شش 
سال طول کشید و این عضو محترم که می تواند نمونه 
ای از دهها عضو محترم شوراها باشد در این شش سال، 
ش��ش دقیقه هم فرصت پیدا نکرد تا کنارِ همان جمع 
بنش��یند و کمی شنیدنی ها را بشنود و ای بسا چراغی 
برای راه خود کند! و چون خوش��بختانه زمان می گذرد 
و در گ��ذر زم��ان فراز و فرود داری��م! اقای مهندس در 

دوران فرودش��ان )ع��دم رای آوری 
در دوره چهارم( مثل نیمه اول دهه 
70 پیش س��الم ش��دند و مرتب از 
لزوم تش��کیل جمع های دوس��تانه 
برای صحبت کردن سخن گفتند و 
کار  به گالیه رسید که »آقا دنیا که 
ارزش ندارد بیایید دور هم بنشینیم و 
سخن بگوییم و احوالی بپرسیم و...« 
و انجا بود که یاد این س��خن لطیف 
افتادم که می گوید»موقع باال رفتن 
حواستان به اطرافیان باشد زیرا موقع 
پایین آمدن باید از کنار همین افراد 

گذر کنید«.
پرده دوم: چهار س��ال اس��ت عضو شورای شهر 
است، بارها و بارها به احترام سن و از روی ادب، برایش 
پیش س��الم بوده ای اما دریغ از یک پاسخ طوالنی تر 
از سالم)شاید این پاسخ هم به ضرورت واجب بودن آن 
باشد(. اما از نیمه های دی ماه، که بوی کاغذ های رای 
به مشام می رسد به ناگاه می بینی یک مراسم ختم، بر 
خالف برنامۀ مهم فرهنگی که بدون حضور مسئولین 

ش��هر برگزار می گردید اینبار با وزنی معادل هشت، 9 
وگاهی ده نفر از اعضای شورای شهر برگزار می شود و 
جالب اینکه به محض دیدن تو، تمام قد، تاکید می کنم 
تمام قد به س��مت تو می چرخند و دو دستی اصرار به 
گرفتن دست های تو دارند و پیش هم سالم می شوند 

و البته در آن شلوغی احوال پرسی هم می کنند! 
پرده سوم: در یک کتابفروشی، مسجد یا ورزشگاه، 
شاید هم در یک کافی شاپ... نشسته ای که با فاصله 
ای قابل توجه از ش��ما نشسته، نیم خیز می شود و به 
سمت شما می آید و س��الم و احترامی خاص به شما 
می کند... به احتمال قوی او نامزد انتخابات شورای شهر 
اس��ت، ش��اید هم خودش نه...ولی پدر، برادر، خواهر یا 
مادرش قصد نامزدی در انتخابات شورای شهر را دارند. 
پرده چهارم: سالم امری پسندیده و سنت رسول 
گرامی اسالم )ص( است ولی سالم های اینگونه که در 
محافل مختلف می ش��نوید سرابی بیش نیست و قرار 
نیست روح تشنه ای را سیراب کند. البته تا زمانی که به 
جای رای دادن به برنامه ها معیار خود را برای انتخاب 
افراد س��الم ها، قیافه ها، طایفه ها، اسم ها و تیپ ها 
گذاشته باش��یم، به یقین بازیگران 
زیرک این عرصه موفق تر خواهند 
بود و ش��ورای ش��هر ما آشفته تر از 

گذشته....
پ�رده آخر: چه بای��د کرد؟ باید 
رسانه ها سطح آگاهی جامعه را نسبت 
به وظایف، کارکردها، حدود اختیارات، 
میزان بودجه و اعتبارات شورا باال ببرند 
و با ارائه مدل هایی از یک ش��ورای 
موف��ق، افکار عمومی را نس��بت به 
چگونگی رای دادن حس��اس کنند و 
اجازه ندهند تا افرادی به صرف اسم 
و رس��م، تیپ و قیافه، سن و سال و 
امثالهم که در تسهیل و تقویت تصمیمات شورا هم هیچ 
اثری ن��دارد، خود را مطرح کنند و بخواهند رای مردم را 
جذب کنند. واقعیت این است اگر غفلت کوتاه چند ماهه را 
مرتکب شویم، مجبوریم چهار سال سرنوشت شهر خود را 
به دست افرادی بدهیم که ای بسا توانایی برنامه ریزی و 
اداره منزل خود را ندارند و بیش از آنچه برای شورا باشند، 

شورا برای آنان است.

 اگر غفلت کوتاه چند ماهه 
را مرتکب شویم، مجبوریم چهار 
سال سرنوشت شهر خود را به 
دست افرادی بدهیم که ای بسا 
توانایی برنامه ریزی و اداره منزل 

خود را ندارند و بیش از آنچه 
برای شورا باشند، شورا برای آنان 

است.

سالم های سرابی

     چرا شما همیشه پیاده راه می روید؟
 چرا ازمترو استفاده نمی کنید؟

مدیرمسئول


